
 

 

Het Fonkelnieuws van december.  

Een week eerder kerstvakantie. Wat zijn we blij dat we met de kinderen kerst hebben kunnen vieren 

en zo goed hebben kunnen afsluiten. Deze lockdown vraagt weer het nodige van ons allemaal. Wij 

willen u allemaal een fijne, gezegende Kerst wensen samen met uw gezin en dierbaren. Kijk naar 

elkaar om! 

We hopen alle kinderen na de vakantie weer te mogen begroeten! Mocht er een verlenging komen 

van deze lockdown, dan zullen wij u daarover uiteraard berichten in de laatste week van de 

kerstvakantie. 

 

Vertrek Astrid Joziasse De Diamant het Kristal 

Directeur Astrid Joziasse vertrekt als directeur van Het Kristal. Ouders zijn hierover onlangs 

geïnformeerd. Mirjam en Clarina zullen daarom tot de zomer blijven als interim directeuren op deze 

locatie. 

 

 

 

 

 



 

Nieuws vanuit het team 
 
Afgelopen week hebben wij afscheid genomen van onze vervangers Frank (EGO 8) en Daphne  
(EGO 3/4). Na de kerstvakantie komt onze collega Linda Verbeke terug van zwangerschapsverlof en 
zal starten bij EGO 8. Onze nieuwe collega Eugenie Kense zal starten bij EGO 3/4. Ouders van de 
groepen zijn al eerder hierover geïnformeerd.  
Daarnaast verwelkomen wij een nieuwe onderwijsassistent in ons team; Merel Mastenbroek. Zij zal 
bij EGO 1/2 en bij EGO bovenbouw 5 t/m 8 ondersteunen drie dagen per week. 
 
 
Privacy en delen beelden 
In het kader van de AVG zijn wij verplicht u toestemming te vragen voor een aantal zaken. Denk 
hierbij aan het delen van foto’s in Parro of het plaatsen van een foto op social media. Van veel 
ouders ontbreken deze gegevens en weten wij niet of u toestemming verleent. Ik wil u vragen 
onderstaande stappen te doorlopen zodat onze gegeven up to date zijn. 
Alvast bedankt voor de moeite. Mochten u er niet uitkomen dan horen wij het graag.  
 
 
stap 1: open de Parro app  
stap 2: klik op groepen linksonder  
stap 3: klik op privacy voorkeuren  
stap 4: klik op het potloodje achter je kind  
stap 6: klik op alles toestaan of loop de punten per item af. Wilt u alles invullen?  
stap 7: klik op opslaan  
 
 
Parkeren rondom de school 
Nu de koude, donkere maanden zijn aangebroken, worden er meer kinderen met de auto naar 
school gebracht. Dit zorgt voor meer drukte en soms gevaarlijke situaties rondom school. Wij willen u 
vragen om uw auto te parkeren in de vakken die daarvoor bestemd zijn en niet daarbuiten of op de 
stoep. Zo kunnen wij ’s ochtends allemaal veilig naar school. 
 
 
Namens de ouderraad De Diamant. 
 
Sinterklaasfeest 
Deze maand heeft de ouderraad (OR) veel activiteiten georganiseerd. Het Sinterklaasfeest is altijd 
een hoogtepunt en gelukkig heeft dit nog kunnen plaatsvinden. De OR heeft een Sinterklaas 
schatkamer voor de kinderen ingericht en veel, verschillende cadeautje hiervoor ingekocht. De 
kinderen hebben genoten van de prachtige schatkamers en hun zelf uitgezochte cadeau. Naast de 
nodige lekkernijen, werd ook de goedheiligman zelf georganiseerd door de ouderraad.  



 
 
De Schatkamer 
 
Door het eerder starten van de kerstvakantie, werd het kerstfeest vervroegd. De ouderraad heeft 
nog snel wat lekkers te drinken, kerstkransjes en kaarsen geleverd voor het feestje op school.  
 
Oliebollenactie 
We hebben dit jaar een oliebollenactie georganiseerd op beide locaties en hopen in het voorjaar een 
leuk feestje voor de kinderen te kunnen organiseren, natuurlijk afhankelijk van de dan geldende 
regels. Kan dit niet, dan wordt het geld verdeeld en besteed aan buitenspeelgoed of schoolplein. 
Afspraken maken we met de directies van beide locaties. 
 
De actie heeft in totaal: 2761,- euro opgebracht! De top 3 verkopers krijgen een cadeautje bij het 
afhalen van hun bestelling. Spannend, nog even afwachten wie de gelukkigen zijn! 
 
 
OPHALEN OLIEBOLLEN 30 DECEMBER – BELANGRIJK! 
Vanwege de huidige corona regels, hebben we het ophalen van alle bestellingen op 30 december 
moeten aanpassen. Alle bestellingen kunnen op donderdag 30 december tussen 12 en 17 uur 
worden opgehaald BUITEN op de parkeerplaats van het Kristal, aan de kant Citroenvlinder.  
 
LET OP: we hanteren het ‘drive thru’ principe. Loop of rijd langs en je bestelling wordt aangereikt. 
Inrijden vanaf de Distelvlinder en uitrijden Nijbroekseweg. Is het druk, wacht dan op afstand, 
voorkom groepsvorming. 
 
 
Data  
Vrij 24 dec: geen noodopvang 

Ma 27 dec t/m 7 jan kerstvakantie  
Ma 10 januari: eerste schooldag 

Ma 17 jan studiedag 

 



 

 

                      Een hartelijke kerstgroet van het team. 

                                       Tot in het nieuwe jaar! 


